
VROME BESCHIKKING 

Het is een gebruik om een misintentie te laten opdragen bv na een overlijden van een dierbare. 

In plaats van jaarlijks naar het parochiesecretariaat te komen, kan je ook kiezen voor een 

vrome beschikking. 

 

In ons bisdom zijn er 2 tarieven voor een vrome beschikking: 

 

1 mis per jaar gedurende 8 jaar voor 100 euro. 

1 mis per jaar gedurende 22 jaar voor 250 euro. 

 

Indien je meer missen per jaar wenst zijn veelvouden van deze bedragen mogelijk. 

Bijvoorbeeld 200 euro voor 2 missen per jaar gedurende 8 jaar. 

 

De administratie en de storting van de gelden gebeuren bij het bisdom. 

 

Werkwijze: 

Stuur een mail naar marc.scheunders@bisdomantwerpen.be met de volgende gegevens: 

-voor welk tarief u kiest (8 of 22 jaar) 

-naam of namen voor wie de mis(sen) moet(en) gelezen worden 

-de naam van onze parochie Onze-Lieve-Vrouw Lichtaart 

-op welke datum tijdens het jaar de mis(sen) moet(en) gelezen worden ofwel 1e, 2e, 3e of 4e 

zaterdag of zondag van een maand kan ook. 

 

Nadien schrijf je het bedrag over op 

rekening BE26 4097 5231 1129 

op naam van Bisdom Antwerpen, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen 

met mededeling “vrome beschikking + naam” 

 

Als de mail en het bedrag binnen zijn bij het bisdom, krijgt de parochie een bewijs van 

inschrijving toegestuurd en kan de vrome beschikking beginnen lopen vanaf het daarop 

volgende jaar. 

 

Een vrome beschikking vastleggen wanneer je nog leeft kan ook. 

Dit is ongeveer dezelfde werkwijze, alleen wordt het bedrag dan bij het bisdom op een 

wachtrekening "Tijdelijke bewaargeving" geplaats en krijgt de parochie op zijn lijst van 

vrome beschikkingen onderaan een melding dat hij het overlijden moet melden van de 

persoon voor wie deze vrome beschikking bedoeld is. Vanaf het moment dat het bisdom de 

melding krijgt van het overlijden, zullen zij het bedrag van deze tijdelijke bewaargeving halen 

en er een vrome beschikking mee starten vanaf het daarop volgende jaar voor de termijn 

opgegeven bij de inschrijving. De parochie krijgt op dat moment een bewijs van inschrijving 

toegestuurd. 

 

Voor vragen kan je terecht bij: 

het bisdom Marc Scheunders – 03 202 84 30 – marc.scheunders@bisdomantwerpen.be 

of bij het parochiesecretariaat – 0471 34 19 62 – parochiesecretariaat.lichtaart@skynet.be. 

 


